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Marina de Vilamoura eleita Melhor Marina Internacional. É já a
sexta vez - Postal do Algarve
Este foi o resultado de uma votação que terminou a 31 de agostoEste foi o resultado de
uma votação que terminou a 31 de agosto

A Marina de Vilamoura recebeu, esta quarta-feira e pela sexta vez, o prémio de Melhor Marina
Internacional, atribuído pela The Yatch Harbour Association.

Os vencedores das várias categorias foram conhecidos no Southampton International Boat Show
2022, que está a decorrer até ao dia 25 de setembro na Marina de Southampton, Inglaterra.

“Este foi o resultado de uma votação que terminou a 31 de agosto, em que os nautas tiveram a
oportunidade de votar, nos últimos meses, na sua marina favorita”, explica o Vilamoura World em
comunicado.

Para Isolete Correia, Administradora de Vilamoura World, que esteve no local para receber o prémio, “O
esforço e empenho que dedicamos nas constantes melhoriasdas infraestruturas e serviços prestados,
através da oferta de elevados padrões de qualidade, está espelhado nesta distinção que demonstra a
satisfação dos nossos clientes de todo o mundo.Podermos levar Portugal além-fronteiras e sermos
distinguidos, novamente, a nível internacional é para nós um motivo de enorme orgulho e a certeza de
que o caminho a seguir é este”.

Esta é já a sexta vez que a Marina de Vilamoura é reconhecida como Melhor Marina Internacional
pela The Yacht Harbour Association, tendo conquistado o prémio, destinado a marinas com cinco
âncoras, em 2015, 2016, 2017, 2019, 2021 e 2022.
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PIB começou a abrandar e risco de recessão e maior
Sinais de desaceleração já são visíveis na economia. Há quem admita uma recessão
técnica em Portugal já este ano

2/44



3/44



4/44



JORNAL ECONÓMICO

23/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL
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AVE: € 5030
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Compras dos turistas no verão explicam subida de 30% na
faturação das marcas
Apesar de o consumo estrangeiro em Portugal ter disparado 82,5% entre julho e
setembro, segundo as transações nos terminais da Reduniq, o especialista T iago Oom
acha “um pouco atrevido” dizer que o turismo continuará a crescer.
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Turismo Sustentável:
Não herdamos a T erra dos nossos antepassados, pedimo-la emprestada aos nossos
filhos”— ditado nativo americano
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LUXO DESCONTRAÍDO COM TRAÇOS MOURISCOS
ALBUFEIRA O primeiro hotel W em Portugal inspirou-se na herança mourisca do Algarve,
estando em cima da Praia da Galé, em Albufeira. À disposição dos hóspedes há vários
restaurantes, bares e serviços que pretendem proporcionar um luxo
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W Algarve -O resort de luxo na praia da Galé
O hotel que faz parte do portfólio de marcas da Marriott International, com mais de 30
marcas, abriu em Junho de 2022, sendo o primeiro resort de luxo da marca W em
Portugal.
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Breves I
EDP selecionada para lista europeia de projetos estratégicos de hidrogénio | Uber, Bolt e
Glovo unem-se em nova associação para representar o sector | Hoteleiros esperam
reunião entre Costa e Montenegro como “o prometido”
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Montenegro quer colaborar na decisão do novo aeroporto, mas
não vai “decidir por ninguém”
Por João Santos Costa
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Costa impõe Pedro Nuno Santos a Montenegro
Reviravolta: as conversas sobre o aeroporto passaram a ser a quatro. Costa não quer
ver o seu ministro ser rebaixado
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O tombo no inferno de António Costa
Por: Henrique Monteiro
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Estudo para aeroporto sem concurso público
Costa e Montenegro reúnem-se esta sexta-feira para assinalar acordo.
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Obras em Lisboa estão por arrancar e podem comprometer verão
de 2023 | Tudo a postos para o novo sistema de navegação
Investimento implica renegociação da concessão e precisa de luz verde do Governo |
Lisboa será o aeroporto mais afetado. Novo sistema arranca a 18 de outubro e no
primeiro dia o impacto será de 50%
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58% não querem continuar a trabalhar no turismo
A dificuldade de contratação não é o único problema a assombrar o turismo.
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JORNAL I
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REACH: 14000

CFP. Economia cresce 6,7% este ano mas cai para 1,2% no
próximo
Inflação sobe para 7,7% este ano mas abranda nos anos seguintes, preve o Conselho
das Finanças Públicas

26/44



27/44



28/44



JORNAL DE NEGÓCIOS

23/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • EDITORIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4
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O perigoso jogo do faz de conta
Por: CELSO FILIPE
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REACH: 3700

Grande grupo daria à TAP “resiliência futura”
As recentes previsões macroeconómicas são uma fonte de preocupação para a CEO da
TAP.
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JORNAL DE NEGÓCIOS
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AVE: € 1650

REACH: 3700

Hoteleiros querem obras urgentes na Portela
Os hoteleiros apelam ao primeiro ministro e ao presidente do PSD para que cheguem
rapidamente a um consenso que permita encontrar “uma solução realista e definitiva”
para o novo aeroporto de Lisboa.
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Consumo disparou mais de 30% este verão
Gastos de turistas estrangeiros cresceram 82%
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Turismo do Centro quer mostrar que criatividade está ligada a
sustentabilidade
A T urismo Centro de Portugal vai assinalar o Dia Mundial do T urismo, comemorado a 27
de Setembro, durante uma semana, com várias iniciativas, centradas em mostrar que “a
criatividade está intimamente ligada com a sustentabilidade dos territórios”. A
Organização Mundial do Turismo escolheu para as...

A Turismo Centro de Portugal vai assinalar o Dia Mundial do Turismo, comemorado a 27 de Setembro,
durante uma semana, com várias iniciativas, centradas em mostrar que “a criatividade está intimamente
ligada com a sustentabilidade dos territórios”.

A Organização Mundial do Turismo escolheu para assinalar a data este ano o tema “Repensar o
Turismo”. Com este mote, a organização pretende “colocar as pessoas e o planeta em primeiro lugar e
reunir todos, desde governos e empresas até comunidades locais, em torno de uma visão partilhada
para um setor mais sustentável, inclusivo e resiliente”, referiu hoje a Turismo Centro de Portugal (TCP),
num comunicado enviado à agência Lusa.

No âmbito deste tema, a Turismo do Centro vai “mostrar nos próximos dias que a criatividade está
intimamente ligada com a sustentabilidade dos territórios”, adiantou. “Repensar o turismo é pôr a
criatividade ao serviço das populações. É fundamental que todos os agentes da atividade turística, em
conjunto, assumam que o turismo de nada serve se não contribuir para a melhoria da qualidade de vida
das populações e tornem assim esta atividade ainda mais aliciante e geradora de desenvolvimento”,
disse, citado na nota de imprensa, o presidente do TCP, Pedro Machado.

Nos próximos dias, as iniciativas têm como objeto a promoção dos cinco destinos da região Centro do
país, que integram a Rede das Cidades Criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a
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Ciência e a Cultura (UNESCO), com uma visita de jornalistas e ‘bloggers’ às cidades.

As cinco cidades criativas do Centro de Portugal são Caldas da Rainha (Cidade Criativa do Artesanato e
Artes Populares), Óbidos (Cidade Criativa da Literatura), Covilhã (Cidade Criativa do Design) e Idanha-a-
Nova e Leiria (ambas cidades criativas da Música), dos distritos de Leiria e Castelo Branco. A visita inclui
também a cidade de Aveiro, por ser a única cidade do Centro de Portugal finalista nas candidaturas a
Capital Europeia da Cultura em 2027. “São destinos que, cada um à sua maneira, apresentam
argumentos que justificam visitas prolongadas, por roteiros criativos que convidam ao usufruto de
experiências diversificadas e que não deixam ninguém indiferente”, lê-se no comunicado.

Outras das ações passa pelo lançamento do guia “Cidades Criativas do Centro de Portugal”, que tem
como eixo central a promoção destes cinco destinos.

O Dia do Turismo vai também ser assinalado, de várias formas, nas plataformas ‘online’ do TCP.

Outra iniciativa em curso, é a criação do “Manifesto para o Turismo Sustentável do Centro de Portugal”,
que se assume como uma declaração formal que transmite as intenções, a visão e as ações que o TCP
quer ver aplicadas no território.

Está também em curso a elaboração do Diagnóstico de sustentabilidade, que “dá voz aos que habitam e
trabalham no Centro de Portugal” e vai dar origem ao Plano de Ação para a Sustentabilidade do Centro
de Portugal 2030.

O Turismo Centro de Portugal deu ainda nota de que vai participar na VI Cimeira do Turismo Português,
que se realiza na terça-feira, em Lisboa, onde vai ser debatido de que forma o turismo se deve adaptar à
nova realidade que hoje vivemos.

Este organismo regional é responsável pela promoção turística de 100 concelhos da região Centro, entre
os quais os 12 que integraram a extinta Região de Turismo do Oeste e que são abrangidos pela
OesteCIM – Comunidade Intermunicipal do Oeste.

Texto: ALVORADA com agência Lusa.
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Alentejo: Estações náuticas lançam catálogo digital no maior
evento náutico do Reino Unido - Linhas de Elvas
O catálogo digital das seis Estações Náuticas do Alentejo - Avis, Alandroal, Moura,
Odemira, Reguengos de Monsaraz e Sines – vai ser lançado na 'Southampton
International Boat Show', o maior evento náutico do Reino Unido, que decorre até
domingo.

O catálogo digital das seis Estações Náuticas do Alentejo – Avis, Alandroal, Moura, Odemira, Reguengos
de Monsaraz e Sines – vai ser lançado na ‘Southampton International Boat Show’, o maior evento
náutico do Reino Unido, que decorre até domingo.Em comunicado, o Sines Tecnopolo indicou que o
catálogo visa promover as entidades que integram as estações náuticas, com o objectivo de “potenciar
a atracção de turistas” e fomentar “a criação de negócio neste importante mercado”.“A rede de
parceiros das seis estações náuticas integradas neste projecto de internacionalização envolve mais de
165 entidades”, onde estão “representadas empresas de animação turística, operadores marítimo-
turísticos, agências de viagens, alojamento local, empreendimentos turísticos e restauração”,
referiu.Segundo o Sines Tecnopolo, a presença no certame “integra a campanha de internacionalização
das Estações Náuticas do Alentejo que iniciou a sua rota em Fevereiro deste ano, na Dinamarca, e tem
Espanha como último destino, culminando com a visita de diversos prospectores turísticos ao
Alentejo”.Esta acção é realizada no âmbito do projecto “Internacionalizar + Estações Náuticas do
Alentejo”, promovido pelo Sines Tecnopolo e a ADRAL com a parceria dos municípios de Alandroal, Avis,
Moura, Odemira, Reguengos de Monsaraz e Sines e o apoio da Agência Regional de Promoção Turística
do Alentejo e Fórum Oceano.
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Consumo estrangeiro em Portugal disparou 82,5% este verão.
Franceses são a maior fatia
Consumo estrangeiro em Portugal supera largamente o consumo nacional, sendo os
irlandeses os que mais gastam. Faturação de negócios de aluguer de carros dispara 85%.

Os negócios em Portugal registaram um aumento da faturação de mais de 30% este verão face ao
mesmo período de 2021. Embora a faturação por via de cartões nacionais também tenha subido, foram
os turistas estrangeiros – sobretudo os franceses – que mais contribuíram para o desempenho dos
negócios nacionais, com a faturação destes a disparar acima de 80%, de acordo com dados de um
relatório da REDUNIQ, que analisa a evolução dos pagamentos por cartão efetuados no país e será
apresentado na sexta-feira.

Depois de um crescimento homólogo de 45% da faturação com cartões nacionais e estrangeiros nos
primeiros seis meses deste ano, os negócios portugueses continuam a tendência de recuperação após a
pandemia de Covid-19, tendo faturado mais 32,2% entre 1 de julho e 15 de setembro
comparativamente ao mesmo período do ano passado.

Segundo os dados do “REDUNIQ Insights”, aos quais o ECO teve acesso, observou-se um crescimento
homólogo de 19,6% da faturação através de cartões nacionais no período em análise, enquanto o
consumo de estrangeiros em Portugal aumentou 82,5%.

Da faturação por via de cartões internacionais, são os franceses que representam a maior fatia (18%),
apesar de o seu peso no total do consumo ter diminuído sete pontos percentuais. Atrás da França surge
o Reino Unido, com 14% do “bolo” do consumo de estrangeiros em território nacional neste verão, logo
seguido da Irlanda (11%), dos Estados Unidos (10%) e da Espanha (9%).

Analisando o valor médio de compra, o destaque vai para os turistas irlandeses, que gastaram uma
média de 112 euros por compra. Os norte-americanos são a segunda nacionalidade que mais gasta nas
férias em Portugal, num valor médio de 71 euros. Já o Reino Unido, a França e a Espanha tiveram um
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comportamento de compra idêntico entre si nestes meses, com um valor médio por transação de 48,
46 e 40 euros, respetivamente.

É de notar que os dados da REDUNIQ acompanham as estimativas mais recentes do Instituto Nacional
de Estatística (INE) e do Banco de Portugal (BdP), que mostram, só no mês de julho, um aumento de
205,2% no número de hóspedes não residentes em Portugal face ao mesmo mês de 2021. A
recuperação foi de tal forma significativa que julho de 2022 foi o melhor mês de sempre em número de
hóspedes e de dormidas no país.

Faturação de negócios de aluguer de carros cresceu 85%. Lisboa e Açores são os destinos nacionais
mais turísticos

Entre os diferentes setores de atividade, os negócios de rent-a-car registaram a melhor performance,
com um aumento homólogo da faturação total (cartões nacionais e estrangeiros) de 85% no período de
1 de julho a 15 de setembro. A faturação total da hotelaria e da restauração, outras duas áreas
associadas ao turismo, também teve uma subida elevada – de 71% e 50%, respetivamente – face ao
mesmo período de 2021.

Este forte crescimento nos negócios turísticos está igualmente associado ao regresso de turistas
estrangeiros a Portugal, tendo estes contribuído para aumentar em 117% a faturação da hotelaria, em
110% a faturação do aluguer de veículos e em 98% a faturação da restauração.

No entanto, o consumo nacional em hotéis e alojamentos turísticos decresceu 6% no período em análise
em relação aos mesmos meses do ano passado, o que, segundo o porta-voz oficial do relatório da
REDUNIQ, Tiago Oom, poderá ter que ver com uma contenção dos gastos dos portugueses devido à alta
inflação.

Por distrito, Lisboa e Açores são os destinos portugueses mais turísticos. A faturação total nas duas
regiões cresceu, respetivamente, 43% e 36% em relação ao verão de 2021, mas se se tiver em conta
apenas o consumo estrangeiro, o aumento foi bem mais significativo: 125% na capital e 103% nos
Açores.

Também Faro, Madeira e Porto apresentaram uma faturação total superior em comparação com o
mesmo período do ano passado, assistindo a crescimentos de 36%, 32% e 28%, respetivamente.

Segundo Tiago Oom, que também atua como diretor comercial da UNICRE – proprietária da marca
REDUNIQ –, o facto de este ter sido o primeiro verão sem a aplicação de restrições à circulação de
cidadãos entre países devido à pandemia de Covid-19 foi o fator que mais impulsionou o aumento da
faturação dos negócios nacionais, visto que gerou “uma maior confiança dos consumidores (nacionais e
estrangeiros) a regressar aos principais pontos turísticos do país”.

Além disso, este impulso também se deve, por um lado, à “forte aposta” no turismo, mas também ao
aumento generalizado de produtos e serviços no setor, como consequência da inflação elevada,
acrescentou.
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FAV: 4

AVE: € 4065
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Este fim-de-semana celebramos o património: 10 sugestões para
ir passear
Por trilhos e linhas, de exposições a passeios, entre rios e desfolhadas, a desenhar ou a
cantar…  No que toca a fazer a festa ao património cultural, são várias as coordenadas a
seguir nos próximos dias 23, 24 e 25 de Setembro, cortesia das Jornadas Europeias do
Património 2022 sob o mote do Património Sustentável.

Espraiado por mais de uma centena de concelhos de Norte a Sul do país, o mapa já alinha mais de 500
actividades (e o número continua a crescer), que servem vários interesses e idades sem precisar de abrir
a carteira.

O Património Sustentável dá o tom ao programa deste ano, num estímulo não só à protecção do acervo
material, imaterial e natural, mas também à promoção da sustentabilidade no turismo e na relação
individual com “o património, a arte e a preservação de paisagens e da biodiversidade”, detalha a
Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), que coordena a iniciativa em Portugal, com o apoio do
Conselho da Europa e da Comissão Europeia.

A par da entrada gratuita nos museus e monumentos tutelados pela DGPC, perfilam-se experiências
pensadas para fomentar a criatividade e a inovação, sempre com a temática da inclusão bem presente.
Eis alguns exemplos.

1. Pelos caminhos do natural

A festa do património em Barcelos começa com o Trilho das Pontes do Neiva, uma caminhada
interpretativa de nove quilómetros nas margens do rio Neiva (sábado, das 8h30 às 13h), e prossegue
com um passeio de barca no Cávado, para recordar as travessias de tempos medievais e a beleza do
património natural e construído, de que são exemplo as azenhas e os moinhos (às 14h). De participação
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gratuita, ambas as actividades estão sujeitas a inscrição através de 253 811 882 ou turismo@cm-
barcelos.pt.

2. De São Bento à Granja, todos a bordo
Encarando o comboio como veículo de um futuro sustentável e lembrando as inúmeras histórias que o
património ferroviário transporta do seu passado, a Infraestruturas de Portugal, em parceria com a CP -
Comboios de Portugal, leva os passageiros à descoberta do que duas estações do Porto têm para
contar. A jornada acontece a 25 de Setembro, com partida às 15h, no átrio da histórica estação de São
Bento, verdadeiro monumento à azulejaria portuguesa. Próxima paragem: Granja, Vila Nova de Gaia. O
contacto para garantir lugar a bordo é paula.azevedo@ippatrimonio.pt.

3. Roteiros históricos
As ruas do centro histórico do Porto servem de cenário a um peddy paper que convida graúdos e miúdos
(a partir dos cinco anos) a identificar o património cultural ali presente. O roteiro é dividido por etapas e
tem início no Terreiro da Sé. Decorre a 23 de Setembro, das 10h às 12h e das 14h às 16h; e, no dia 25,
das 15h às 17h. A participação é gratuita e está sujeita a inscrição em dmgpc@cm-porto.pt, até 21 de
Setembro.

4. Um passeio pela água
A Coimbra Rede de Museus convida a embarcar n’Um Passeio pela Água. Com o “inestimável património
histórico, cultural e natural” da cidade à mão (e à vista) de semear, o percurso começa no Aqueduto de
São Sebastião (Arcos do Jardim) e passa pelo Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, pelo Museu
da Água, pelo Mosteiro de Santa Clara-a-Velha e pelos jardins da Quinta das Lágrimas. Está marcado
para sábado, às 10h30, e requer inscrição prévia (gratuita) através dos contactos 239 840 754 ou
coimbraredemuseus@gmail.com.

5. Uma visita ao património vidreiro
A tradição vidreira da Marinha Grande dá o mote à visita que junta no mesmo saco a celebração do Ano
Internacional do Vidro e as Jornadas Europeias do Património. Guiada pelo investigador Jorge Custódio e
promovida pela APAI - Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, dá a conhecer a história da
transformação do vidro, as figuras e os lugares que lhe deram corpo, e os desafios que a indústria
enfrenta. A Praça Guilherme Stephens, a Fábrica de Vidros, a oficina vidreira da Portaria, o Museu do
Vidro e o Museu Santos Barosa da Fabricação do Vidro são algumas das paragens no mapa. Sábado, das
10h às 17h, com entrada livre, sujeita a inscrição neste formulário, até dia 22.

6. À descoberta das histórias subterrâneas
O Museu de Lisboa volta a destapar as histórias guardadas nas Galerias Romanas da Rua da Prata. Com
o alçapão aberto na Rua da Conceição, as visitas guiadas ao monumento “mais enigmático da baixa
lisboeta” têm duração de 20 minutos e estão marcadas para os dias 23 (das 14h às 18h30), 24 e 25 de
Setembro (das 9h às 18h30), com bilhetes a 3€. Vêm acompanhadas de quatro percursos temáticos
(dias 24 e 25, às 11h e às 15h), desenhados para mapear os vestígios romanos que ainda habitam a
cidade e com paragens na Casa dos Bicos e no Teatro Romano, entre outros lugares.

7. Cante no palácio
Guardião de memórias de outras épocas e, desde Maio, dos diamantes e outras jóias do Museu do
Tesouro Real, o Palácio da Ajuda, em Lisboa, transforma-se em palco de outra riqueza, patrimonial, esta
imaterial e classificada pela UNESCO: o cante. A 24 de Setembro, das 15h às 17h30, ecoam na sala D.
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Luís as vozes de três grupos lisboetas que se fazem ouvir como herdeiros dessa tradição: AlCante, Coral
Alentejano da Junta de Freguesia da Ajuda e Coral Alentejano da ARPIC. A entrada é livre e não requer
inscrição.

8. Cidades futuras Entre Margens
Pegando no mote da sustentabilidade, Almada põe-se a ensaiar traços possíveis para o futuro da vida
urbana. A 24 de Setembro, a Casa da Cerca está aberta a quem se aventure a “desenhar as paisagens
de Almada e Lisboa e pensar no património sustentável para o futuro destas duas cidades”. A oficina
Entre Margens realiza-se das 10h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30. À margem das urbes futuras, a
Casa da Cerca vai estar a revelar “histórias do seu passado, enquanto casa senhorial e quinta de recreio,
e do seu presente, enquanto Centro de Arte Contemporânea”, em visitas guiadas aos vários espaços,
entre as 10h30 às 12h. Tanto a oficina como a visita são gratuitas, mediante inscrição (212 724 950 ou
marcar.cac@cm-almada.pt).

9. Navegantes fabricados por Saramago
À beira do Parque Urbano, o Baía do Seixal aguarda marujos de água doce que queiram embarcar numa
viagem domingueira entre as palavras de Saramago, a história da Mundet e a riqueza do estuário do
Tejo. O primeiro passo é a visita à exposição Levantados do Chão: das Planuras Alentejanas ao Bulício
da Fábrica Mundet, montada no Seixal para assinalar simultaneamente os centenários do escritor e da
antiga corticeira. Depois, vem a travessia no bote de fragata, em direcção a Lisboa e à Fundação José
Saramago. À tarde, já em Vila Franca de Xira (e após um trajecto de autocarro), é no Museu do Neo-
Realismo que as personagens do autor se revelam ainda mais. A data a reservar na agenda é 25 de
Setembro, das 9h às 17h30. Para o mesmo dia, a autarquia agendou também uma visita guiada à olaria
romana da Quinta do Rouxinol, em Corroios (às 10h). Ambas as iniciativas são gratuitas e requerem
inscrição.

10. Cultura na rua, até à desfolhada
Portimão orienta os festejos para a ligação às tradições da terra, concentrando o programa A Nossa
Cultura Sai à Rua na Mexilhoeira Grande, no dia 24 de Setembro. Logo pela manhã (às 9h30), há passeio
pela ria de Alvor, à descoberta do seu património natural e da vida selvagem. À tarde, “as artes, os
saberes e os sabores” invadem o adro da vila, numa montra recheada de artesanato, doçaria e outras
produções regionais (das 16h30 às 23h). O convite é também para participar em oficinas e para testar a
destreza em jogos tradicionais como o pião, o berlinde ou o jogo do burro, sem esquecer os carrinhos
de rolamentos. Quem preferir caminhar tem à sua espera, às 17h, um percurso pelo interior rural do
concelho, com vista para a natureza e para intervenções de dança, arte e música no caminho. Voltando
à vila, às 21h é projectado na torre da igreja um Milho-Rei de dança contemporânea em vídeo digital.
Concebido pela associação Dancenema, incorpora aspectos do antigo mundo rural, com menção à lenda
da Senhora do Verde. O tom mantém-se até ao fim da noite, rematada pelo convívio em torno de uma
desfolhada à moda antiga. Mais informações aqui.

A rede completa e as respectivas condições de acesso podem ser consultadas na plataforma da DGPC.
Recomenda-se rapidez a marcar lugar, já que muitas actividades têm lotação limitada e/ou requerem
inscrição prévia.
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